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O Espírito Santo se encontra totalmente inserido no bioma Mata Atlântica, 
compreendendo duas regiões naturais: o litoral e o planalto, com altitudes superiores a 
2.000 metros, sendo que 11% dos remanescentes de vegetação original são de 
pequeno porte e estão constantemente sujeitos a pressões antrópicas. O Estado 
apresenta clima tropical úmido com vegetação florestal, tropical e litorânea, fazendo 
parte do corredor central da Mata Atlântica; incluído em sua maior parte na sub-
região biogeográfica da Bahia, reconhecida como uma importante área de 
endemismos. Este trabalho engloba o levantamento taxonômico de Boraginaceae no 
Estado do Espírito Santo, Brasil. A família possui distribuição cosmopolita, incluindo 
140 gêneros com cerca de 2.700 espécies. O Brasil está representado por 10 gêneros e 
133 espécies, das quais 62 são endêmicas. Seus táxons possuem hábito herbáceo, 
subarbustivo, arbustivo, arbóreo ou trepador. As folhas são simples alternas, 
desprovidas de estípulas. As inflorescências são cimosas, por vezes amplas com 
ramos secundifloros. As flores são hermafroditas, pentâmeras, diclamídeas, 
actinomorfas ou levemente zigomorfas; cálice gamossépalo, geralmente persistente na 
frutificação; corola gamopétala; estames 5, epipétalos ou não, livres ou coerentes 
entre si, com anteras rimosas; ovário súpero, bicarpelar, bilocular,  e o estilete é 
terminal ou ginobásico, simples ou ramificado, com 1 a 4 estigmas. Os frutos são 
drupáceos ou esquizocárpicos. Esta pesquisa teve por base coletas depositadas no 
Herbário do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB), 
Herbário CVRD, Herbário Virtual REFLORA e na Lista de Espécies da Flora do 
Brasil. Na área de estudo, Boraginaceae está representada por 36 espécies 
pertencentes a seis gêneros: Cordia L. (22 spp.), Euploca Nutt. (01 sp.), Heliotropium 
L. (02 spp.), Myriopus Small (04 spp.), Tournefortia L. (03 spp.) e Varronia 
P.Browne (04 spp.). Oito espécies em dois gêneros são registradas pela primeira vez 
para a flora capixaba: Cordia (07 spp.) e Euploca filiformis (Lehm.) J.I.M. Melo & 
Semir. São fornecidos dados sobre morfologia ilustrações e imagens digitalizadas. 
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